
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Zarządzenie Nr 44/2015 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Ciechanowie z dnia 30 grudnia 2015 roku 

 

Harmonogram okresowej oceny nauczycieli akademickich  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016 

 

Lp. Etapy oceny okresowej Odpowiedzialność Termin Uwagi 

1. Przekazanie listy nauczycieli 

akademickich podlegających 

ocenie kierownikom 

jednostek organizacyjnych i 

przewodniczącemu komisji 

ds. oceny nauczycieli 

akademickich (KON) 

w imieniu Rektora 

– pełnomocnik 

Rektora ds. jakości 

kształcenia 

do 7 stycznia 

2016 r.  

 

2. Przekazanie kierownikom 

jednostek organizacyjnych i 

przewodniczącemu KON, 

przyjętego w drodze uchwały 

senatu Regulamin oraz wzoru 

Arkusza wraz z Instrukcją i 

Kryteriami opisowymi oraz 

punktowymi, w wersji 

papierowej i elektronicznej. 

w imieniu Rektora 

– pełnomocnik 

Rektora ds. jakości 

kształcenia 

do 7 stycznia 

2016 r. 

 

3. Przekazanie listy nauczycieli 

akademickich podlegających 

ocenie kierownikom 

zakładów. 

Dziekani do 12 stycznia 

2016 r. 

 

4. Przekazanie nauczycielom 

akademickim wzór Arkusza, 

w wersji papierowej i 

elektronicznej, wraz z 

Instrukcją i Kryteriami 

opisowymi. 

Kierownicy 

zakładów 

do 15 stycznia 

2016 r. 

 

5. Przekazanie uzupełnionych 

zgodnie z instrukcją Arkuszy 

kierownikom zakładów, w 

przypadku ocenianych 

kierowników - Dziekanowi 

Nauczyciele 

akademiccy 

do 31 stycznia 

2016 r. 

 

6. Uzupełnienie odnośnej części 

Arkusza, zapoznanie 

ocenianego z wnioskami i po 

pisemnym potwierdzeniu 

przez ocenianego nauczyciela 

przekazanie Arkusza 

Dziekanowi 

Kierownicy 

zakładów 

do 7 lutego 

2016 r. 

 



7.  Akceptacja otrzymanych 

Arkuszy, uzupełnienie 

wyników oceny studentów i 

wyników hospitacji, a 

następnie przekazuje 

Arkuszy nauczycieli do KON 

Dziekani do 10 lutego 

2016 r. 

 

8. Dokonanie oceny zgodnie  

z § 7 Regulaminu,  

a następnie przekazanie 

zaopiniowanych i 

podpisanych przez 

ocenianych nauczycieli 

Arkuszy do dziekanów 

KON Do 7 marca 

2016 r. 

 

9. Zapoznaniu się z oceną 

KON, w zależności od niej 

wnioskowanie o 

pozostawienie nauczyciela na 

dotychczasowym stanowisku, 

przeniesieniu na inne 

stanowisko lub rozwiązaniu 

umowy o pracę. 

Dziekani Do 15 marca 

2016 r. 

 

10. W razie potrzeby – procedura 

odwoławcza zgodnie z 8 § 

Regulaminu  

Odwoławcza 

Komisja 

Oceniająca (OKO) 

Do 15 kwietnia 

2016 r 

 

Do 15 maja 

2016 r. 

- złożenie 

odwołania 

 

- podjęcie 

decyzji 

 

 

 


